
Проблеми кримінального, 
кримінально-виконавчого права і криміналістики 

Сучасні тенденції поси¬ 
лення боротьби зі злочинністю 
характеризуються якісним удос¬ 
коналенням діяльності правоо¬ 
хоронних органів, в основу якого 
покладено розуміння необхід¬ 
ності оптимізації розслідування 
злочинів. Останнім часом спо¬ 
стерігається досить чітка акти¬ 
візація не тільки розроблення 
і впровадження найефективні¬ 
ших тактичних засобів, прийо¬ 
мів і методів розслідування, а й 
формалізації криміналістичних 
знань та їх застосування у слід¬ 
чій діяльності. У зв'язку з цим, як 
вірно зазначає В. Ю. Шепітько, 
важливими завданнями кримі¬ 
налістики в нових умовах висту¬ 
пають: 1) формалізація кримі
налістичних знань (курсив наш. 
- В. Ш.); 2) уніфікація криміналіс
тичних рекомендацій щодо праг-

матичних цілей; 3) виконання 
актуальних запитів практики 
й оперативне впровадження 
запропонованих наукою іннова¬ 
ційних розробок [15, с. 31]. 

У криміналістичній літе¬ 
ратурі формалізація розгля¬ 
дається як спосіб підвищення 
об'єктивності діяльності слід¬ 
чого [9, с. 172], засіб реалізації 
положень низки окремих кримі¬ 
налістичних теорій, необхідна 
умова створення криміналістич¬ 
них інформаційно-пошукових 
систем [1, с. 48]. Вона допомагає 
глибше осмислити й зрозуміти 
процес розслідування, з'ясувати 
чинники, що зумовлюють його 
успіх і забезпечують опрацю¬ 
вання криміналістичних алго¬ 
ритмів і програм розслідування 
[14, с. 109]. Формалізація, орга¬ 
нічно вплітаючись і доповнюючи 
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існуючі методи криміналістики, 
становить собою одну з мож¬ 
ливостей удосконалення пізна¬ 
вальної діяльності. Розвиваючи 
наявну систему методів за раху¬ 
нок формалізованих процедур, 
можна досягти значно більшої 
глибини пізнаваних явищ і під¬ 
вищити ефективність процедур 
розслідування, здійснити пере¬ 
творення криміналістичного зна¬ 
ння у бік більшої систематизації 
і структурування, підвищуючи 
тим самим прогностичну функ¬ 
цію існуючих теоретичних побу¬ 
дов [12, с. 21 , 22]. 

Виокремлення і станов¬ 
лення проблеми формалізації 
криміналістичних знань як скла¬ 
дової частини криміналістики 
можна розглядати як приклад 
реалізації одного із законів роз¬ 
витку цієї науки - закону зв'язку 
і спадкоємності між наявними 
криміналістичними концепціями 
[3, с. 169, 170]. Серед причин, 
що зумовлюють потребу фор¬ 
малізації розслідування злочи¬ 
нів та її окремих елементів, слід 
виокремити в першу чергу вимо¬ 
гами практики щодо оптимізації 
слідчої діяльності, підвищення 
рівня теоретичного забезпе¬ 
чення процесу розслідування та 
розкриття злочинів. Як слушно 
зауважує В. А. Журавель, про¬ 
блеми оптимізації процесу роз¬ 
слідування стимулювали вче¬ 
них і практиків звернутися до 
проблеми формалізації слідчої 

діяльності [6, с. 100]. У свою 
чергу О. С. Шаталова зазна¬ 
чає, що потреба у формалізації 
процесу розслідування злочинів 
виникла досить давно, але голо¬ 
вне те, що вона зберігається й 
зараз [14, с. 145]. І тому одним 
із завдань сьогодення є здій¬ 
снення вагомого кроку щодо 
вдосконалення засобів і методів 
практики розслідування за раху¬ 
нок формалізації як потужного 
інструменту наукового пізнання. 

У криміналістиці існують 
різні наукові підходи відносно 
поняття та сутності формаліза¬ 
ції [10, с. 62, 63; 13, с. 13-21]. На 
нашу думку, формалізація - це 
процес відображення знань про 
певний об'єкт пізнання, що ґрун¬ 
тується на формально-логіч¬ 
ному підході й полягає в наданні 
абстрактним положенням кон¬ 
кретної форми шляхом викорис¬ 
тання формальної мови. Фор¬ 
малізація - це особлива форма 
розумової діяльності, яка здій¬ 
снюється за допомогою опе¬ 
рацій зі знаками. Результатом 
формалізації є відтворення ори¬ 
гіналу в іншій формі за допомо¬ 
гою властивостей іншої системи. 
Влучною характеристикою цього 
процесу перетворення змісту на 
спеціальну (формальну) мову, 
на символи-знаки, як вважає 
В. І . Шаров, виступають абстра¬ 
гування та узагальнення, а засо¬ 
бом вираження - спеціальна 
система символів [11, с. 22-28]. 
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У спеціальній літературі 
науковцями приділялася певна 
увага процесу формаліза¬ 
ції розслідування злочинів [2, 
с. 427] як засобу оптимізації 
слідчої діяльності, підвищення 
ефективності останньої за раху¬ 
нок об'єктивності зібраних дока¬ 
зів, скорочення строків, економії 
часу й інтелектуальних зусиль 
слідчого [17, 46-50]. Методо¬ 
логія формалізованого опису 
інформаційної структури роз¬ 
слідування у вигляді ієрархічної 
конструкції взаємопов'язаних 
подій інтегрує в єдину систему 
діяльність як із розслідування 
злочинів, так і з підготовки і 
вчинення злочинів [12, с. 9]. У 
зв'язку з цим науковцями стали 
висловлюватися пропозиції 
щодо необхідності розроблення 
і впровадження у практику від¬ 
повідних програм й алгорит¬ 
мів дій слідчого (алгоритмічних 
схем), які за рахунок деталізації 
й раціоналізації слідчої діяль¬ 
ності здатні сприяти підвищенню 
ефективності збирання доказів. 
Завдання алгоритмізації поля¬ 
гає в тому, щоб, використовуючи 
наукові рекомендації криміна¬ 
лістики, передовий досвід слід¬ 
чої практики, полегшити праців¬ 
никам слідчих органів прийняття 
правильних та оптимальних 
рішень у найбільш складних 
ситуаціях [7, с. 169-174; 17, 
с. 46-50]. Крім того, як зазна¬ 
чає В. А. Журавель, криміна-

лістичні програми й алгоритми 
треба вважати найпридатнішою 
формою адаптації методико-
криміналістичних рекомендацій 
до умов розслідування конкрет¬ 
ного злочину [5, с. 235, 236]. 
Водночас активне втілення в 
життя програм розслідування та 
алгоритмічних схем дій слідчого 
передбачає важливість реаліза¬ 
ції низки заходів з узгодження 
потреб практики й рівня відпо¬ 
відних наукових розробок. У 
зв'язку з цим, як слушно стверд¬ 
жує О. С. Шаталов, в основі 
теоретичної концепції кримі¬ 
налістичної алгоритмізації та 
програмування розслідування 
лежить ідея формалізації пізна¬ 
вальних процесів, яка дає змогу 
плідно поєднувати притаманну 
їй суворість з індивідуальними 
інтелектуальними можливос¬ 
тями суб'єктів розслідування 
[14, с. 110]. 

У сучасних умовах і реа¬ 
ліях боротьби зі злочинністю 
серед засобів формалізації осо¬ 
бливого значення набувають 
тактичні операції, які за своєю 
природою розглядаються як 
обумовлені слідчою ситуацією 
системи слідчих дій, опера-
тивно-розшукових, організа¬ 
ційно-технічних та інших захо¬ 
дів алгоритмічного характеру, 
об'єднаних єдиною метою для 
вирішення окремого тактичного 
завдання. Алгоритмічність є 
однією з істотних ознак тактичної 
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операції, що зумовлює процес їх 
побудови і реалізації. Зокрема, 
А. В. Дулов переконаний, що 
тактична операція є засобом 
алгоритмізації процесу розслі¬ 
дування злочинів [4, с. 23-26]. 
У свою чергу В. Ю. Шепітько 
наголошує, що типова тактична 
операція є алгоритмом, програ¬ 
мою дій слідчого, оперативного 
працівника, інших осіб щодо 
завдань, які виникають у слідчих 
ситуаціях [18, с. 198]. У зв'язку 
з цим, на думку В. О. Коновало-
вої, в методиці розслідування 
окремих видів злочинів важ¬ 
ливе місце відведено тактич¬ 
ним операціям, де вони мають 
значну ефективність, особливо 
в таких умовах розслідування, 
коли необхідні організація та 
оперативність і де випадання 
хоча б одного зі складників такої 
операції загрожує її провалом. 
Тому формулювання цих опера¬ 
цій було б доцільним у вигляді 
алгоритмів стосовно завдань, 
визначених слідчим у типових 
ситуаціях розслідування [8, 
с. 170-172]. 

Варто зазначити, що остан¬ 
нім часом у криміналістиці роз¬ 
роблено й досліджено деякі 
напрямки тактичних операцій. 
Вони спираються на основні 
принципи формалізації, а саме 
на методологічні підстави й 
особливості застосування про¬ 
грамно-цільового методу та кри¬ 
міналістичного матрицювання. У 

наукових криміналістичних дже¬ 
релах теж зустрічається думка, 
що сутність і завдання типових 
тактичних операцій з ураху¬ 
ванням їх специфіки близькі до 
значення терміна «алгоритм». 
Такі операції являють собою 
необхідні програми дій слідчого, 
виконують важливу методичну 
функцію й дозволяють обирати 
правильний напрямок у розслі¬ 
дуванні [16, с. 8-15]. На сучас¬ 
ному етапі спостерігається тен¬ 
денція, пов'язана з переходом 
від розгляду окремих тактичних 
операцій до пропонування типо¬ 
вих стосовно конкретних видів 
злочинів. При цьому типові так¬ 
тичні операції розглядаються 
як структурний елемент самої 
програми розслідування, а їх 
успішна реалізація можлива за 
рахунок максимальної техноло¬ 
гізації, тобто визначення жор¬ 
сткої послідовності дій (кроків) із 
запровадження цих криміналіс¬ 
тичних комплексів. 

У свою чергу розгляд тактич¬ 
ної операції як засобу формалі¬ 
зації розслідування передбачає 
послідовне здійснення таких 
дій: 1) типізація слідчих ситуа¬ 
цій відповідно до певних етапів 
розслідування окремих видів 
злочинів; 2) визначення до кож¬ 
ної ситуації вичерпного пере¬ 
ліку типових версій і завдань, 
які необхідно вирішити з метою 
перевірки цих версій і впливу 
на ситуації; 3) виокремлення з 
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числа завдань таких, що мають 
чітко виражену тактичну спря¬ 
мованість і розв'язання яких 
можливе лише за рахунок засто¬ 
сування тактичних операцій, 
як своєрідного модуля (типо¬ 
вої моделі); 4) розроблення 
структури тактичної операції як 
комплексу впорядкованих дій і 
заходів; 5) формування складу 
учасників тактичної операції, 
проведення розподілу їх функ¬ 
ціональних обов'язків; 6) визна¬ 
чення початку і завершення так¬ 
тичної операції, а також строків 
виконання окремих слідчих дій, 
оперативно-розшукових, орга¬ 
нізаційних та інших заходів; 
7) здійснення тактичної опера¬ 
ції з урахуванням розробленої 
структури, складу учасників, 
наявних ресурсів, визначених 
строків; 8) підведення проміж¬ 
них підсумків і внесення, у разі 
необхідності, корективів щодо 
реалізації тактичної операції 
з метою отримання бажаного 
результату. 

Отже, формалізація про¬ 
цесу розслідування злочинів 
передбачає виділення в цьому 
єдиному процесі чітких етапів 
послідовного розвитку діяль¬ 
ності слідчого, що визначаються 
загальними завданнями тактич¬ 
ного характеру, вирішення яких 
постійно повинно здійснюва¬ 
тись у ході цієї діяльності. Це 
створює умови для визначення 
сукупності тактичних засобів, які 

найдоцільніше використовувати 
при вирішенні кожного типового 
тактичного завдання. У цьому 
сенсі особливого значення набу¬ 
ває окремий криміналістичний 
комплекс - тактична операція. 
Ось чому прогресивна тенден¬ 
ція формалізації процесу розслі¬ 
дування злочинних діянь може 
бути реалізована за умов розро¬ 
блення і впровадження у прак¬ 
тику слідчої діяльності типових 
тактичних операцій. 

Разом із тим запровадження 
ідеї формалізації, створення 
і пропонування відповідних 
шаблонів у вигляді програм 
і алгоритмів з метою оптимі-
зації процесу розслідування 
жодним чином не повинно про¬ 
тиставлятися творчому під¬ 
ходу й не позбавляти слідчого 
індивідуальності, професіона¬ 
лізму мислення. Як зазначає 
В. А. Журавель, «криміналіс¬ 
тичні алгоритми і програми роз¬ 
слідування мають бути розроб¬ 
лені у такий спосіб, щоб вони 
стимулювали ділову активність 
слідчого, істотно полегшували 
його розумову діяльність, забез¬ 
печували швидкість прийняття 
ним рішень з урахуванням усіх 
без винятку рекомендацій кримі¬ 
налістики і вимог чинного зако¬ 
нодавства» [5. с. 249]. 

У зв'язку з цим у слідчій 
діяльності важливим залиша¬ 
ється творчий підхід, де, пере¬ 
дусім, виокремлюється вміння 
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адаптування типових рекомен¬ 
дацій до умов конкретного про¬ 
цесу розслідування. Більше 
того, принципи та ідеї алгоритмі¬ 
зації і програмування набувають 
особливого значення ще й тому, 
що виникає об'єктивна мож¬ 
ливість їх реалізації засобами 
комп'ютерної техніки. Серед 
напрямів комп'ютеризації так¬ 
тичних операцій можна запро¬ 
понувати розроблення блоку з 
умовною назвою «тактичні опе¬ 
рації» в структурі автоматизо¬ 
ваного робочого місця слідчого. 
Формування такого блоку і мож¬ 
ливість звернення до нього як 
своєрідного довідково-консуль¬ 
таційного посібника для слідчих 

могло б стати тим необхідним 
засобом оперативного одер¬ 
жання інформації, який реально 
сприятиме підвищенню рівня 
ефективності кримінального 
провадження. 

Таким чином, розроблення і 
запровадження типових тактич¬ 
них операцій як засобів форма¬ 
лізації процесу розслідування 
злочинів, акумуляторів узагаль¬ 
неного досвіду слідчої діяль¬ 
ності сприятиме підвищенню її 
ефективності за рахунок упо¬ 
рядкованості дій при розв'язанні 
однотипних завдань розсліду¬ 
вання, створення відповідних 
умов для економії часу і зусиль 
слідчого. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
И ФОРМАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Шевчук В. М. 
Исследуются проблемы тактических операций как средств формализации процесса 

расследования и судебного рассмотрения преступлений. Возникновение идеи формализа¬ 
ции, создание и предложение соответствующих шаблонов в виде программ и алгоритмов ни 
в коей мере не должно противопоставляться творческому подходу следователя. Разработка 
и применение типовых тактических операций как средств формализации процесса рассле¬ 
дования и судебного производства будет способствовать повышению их эффективности. 

Ключевые слова: тактическая операция, формализация процесса расследования и су¬ 
дебного производства, криминалистические программы и алгоритмы. 

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF TACTICAL OPERATIONS 
AND FORMALIZATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

Shevchuk V. M. 
The problems of the tactical operations as a means of formalizing the process of investigation 

and trial of offenses. Formalization of the idea, the creation and supply of relevant patterns in the 
form of programs and algorithms in any way should not be opposed creativity investigator. The 
development and use of standard tactical operations as a means of formalizing the process of 
investigation and legal proceedings will enhance their effectiveness. 

Key words: tactical operation, the formalization of the process of investigation and court 
proceedings, criminalistics programs and algorithms. 
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